مركز كارتر يثين على جناح تونس يف استكمال املسار االنتخايب لسنة 2019
يشيد مركز كارتر بنجاح السلطات التونسية وشعبها يف استكمال املسار االنتخايب لسنة  .2019فلقد تضافرت جهود هيئة االنتخاابت
ومنظمات اجملتمع املدين واألحزاب السياسية استعدادا لتنفيذ الدورة االنتخابية لسنة  2019اليت أفضت إىل إجراء انتخاابت تنافسية
انجحة .ورغم التحدي اإلضايف اليت واجهته اهليئة العليا املستقلة لالنتخاابت فيما يتعلق بضيق احليّز الزمين املتاح واملرتتب عن وفاة
الرئيس ،فإهنا ُوفّقت يف إجراء ثالثة انتخاابت نزيهة .وبتنصيب الرئيس اجلديد يوم  23أكتوبر وأداء أعضاء الربملان اليمني يوم 13
نوفمرب ،ابتت تونس مثاال ُُيتذى يف املنطقة والعامل يف أتمني انتقال دميقراطي سلمي.
يوم  15نوفمرب ،كلّف الرئيس قيس سعيد احلبيب اجلملي ،وهو سياسي مستقل عينته حركة النهضة ،احلزب السياسي املتحصل على
أكرب عدد من املقاعد يف الربملان ،بتشكيل احلكومة .ومبوجب الدستورُ ،مينح رئيس احلكومة املكلّف شهرا واحدا يشكل خالله احلكومة،
األول وطلب من الرئيس منحه مدة إضافية طبقا
وُُتدد هذه املدة مرة واحدة .مل يتم ّكن اجلملي من تشكيل حكومة خالل الشهر ّ
ملقتضيات الدستور ،ممددا فرتة تشكيل احلكومة إىل  15جانفي .2020
إن انتخاب برملان متنوع سياسيا ال يتحصل فيه أي حزب على العدد الكايف من املقاعد الذي يؤهله لتشكيل حكومة مبفرده يضع
الزعامات السياسية التونسية أمام مسؤولية اإلسراع بتشكيل احلكومة .ينبغي أن جيد املسؤولون املنتخبون أرضية تفاهم مشرتكة ويرتكوا
جانبا اختالفاهتم السياسية واأليديولوجية ويصلوا إىل حلول شاملة للصعوابت السياسية واالقتصادية اليت كانت فيما مضى السبب العميق
يتعني على الربملان واحلكومة اجلديدين أن يسارعا إىل إرساء احملكمة الدستورية
الندالع الثورة التونسية سنة  .2011إضافة إىل ذلكّ ،
وسائر اهليئات الدستورية املستقلة ،مبا يف ذلك تعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات الثالث الذين تنتهي والايهتم يف شهر
جانفي.
يف وقت صدور البياانت األولية ملركز كارتر بشأن االنتخاابت الرائسية والتشريعية ،مل يكن ُتميع األصوات ومسار النزاع االنتخايب قد
استُكمال بعد .وعقب استكمال املسار االنتخايب ،الحظت بعثة مركز كارتر الدولية ملالحظة االنتخاابت أن عمليات ُتميع األصوات
شهدت حتسنا تدرجييا من انتخاابت إىل أخرى .وأشارت كذلك إىل أن البت يف الطعون يف نتائج االنتخاابت مت يف اآلجال املنصوص
عليها قانوان .على الرغم من أن جلسات االستماع يف احملكمة اإلدارية كانت منظمة ومت منح األطراف الفرصة لعرض قضاايهم  ،إال
أن قصر اآلجال مل يسمح للمحامني بوقت كاف إلعداد أو عرض قضاايهم  ،مما أثر على قدرة األطراف على دعم مطالباهتم أبدلة
موثوقة و املنطق القانوين ،والسعي للحصول على انتصاف قانوين فعال.

عملية جتميع األصوات
طبقا لاللتزامات الدولية ،ينبغي أن يكون احتساب األصوات شفافا وخاضعا للمراقبة/املالحظة .وتنص املمارسات الدولية الفضلى على
وجوب السماح للمالحظني وممثلي املرتشحني ووسائل اإلعالم ابحلضور واالطالع على السجالت؛ وينبغي إرسال النتائج إىل اهليئات
1
املركزية بطريقة علنية.
وقد أشار مالحظو مركز كارتر خالل مراحل الدورة االنتخابية أن التدابري املتبعة يف مراكز ُتميع االصوات اختلفت من مركز آلخر،
سواء من حيث إجراءات تلقي املواد االنتخابية أو إعادة احتساب األصوات أو السماح بدخول املالحظني .ويُعد تقصري هيئة االنتخاابت
يف سن قواعد مفصلة حول عملية ُتميع االصوات أحد األسباب املفضية إىل عدم تناسق اإلجراءات بني خمتلف املراكز.
ُيسن التنبيه مع ذلك ،إىل أن هيئة االنتخاابت أجرت عقب الدور األول من االنتخاابت الرائسية جلسة تقييمية امتدت على
ولكن ُ
يومني للتحقق لفائدة رؤساء اهليئات الفرعية لالنتخاابت ،البالغ عددها  33هيئة ،ومنسقيها ومسؤوليها القانونيني وإداريّيها ،ووضعت
إصبعها على عدد من أوجه التقصري .تلقى طاقم العمل ابهليئات الفرعية املزيد من احلصص التدريبية حول استخدام تطبيقة إعالمية
غريت القوات العسكرية كذلك املسالك اليت اعتادت أن تتخذها جلمع
حتتسب النتائج آليا على مستوى مراكز ُتميع االصوات .وقد ّ
املواد االنتخابية وتسليمها إىل مراكز ُتميع االصوات.
وبعد إدخال هذه التغيريات ،ازدادت فعالية عملية ُتميع االصوات وشفافيتها أثناء الدور الثاين من االنتخاابت الرائسية مقارنة ابلعمليتني
االنتخابيتني السابقتني .تلقت مراكز ُتميع االصوات املواد االنتخابية من مراكز االقرتاع على حنو أسرع ،فتمكنت بفضل ذلك من مجع
ومنِح املالحظون الدوليون جماال أوسع حلضور عملية ُتميع االصوات ومتكنوا من مالحظتها على الوجه األكمل
النتائج يف آجال أفضلُ .
يف معظم املراكز.
البت يف النزاعات االنتخابية
إن ضمان احملاكمة الناجزة جزء ال يتجزأ من املبدأ القاضي بتوفري سبل فعالة للتظلّم .2ينبغي أن ختضع إجراءات الطعن ،وخاصة
صالحيات خمتلف اهليئات املعنية ابلبت فيها ومسؤولياهتا ،لنظم قانونية واضحة لتفادي تنازع االختصاص القضائي .إضافة إىل ذلك،
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ينبغي ضمان احلق يف تقدمي تلك الطعون على أوسع نطاق ممكن ،وأن يكون ذلك متاحا ألي انخب يف الدائرة االنتخابية ولكل مرتشح
لالنتخاابت .3وتقتضي املعاهدات الدولية أن تكون األحكام وإجراءات التقاضي والتعليل القانوين للحكم علنية يف احلاالت كافة.4
االنتخاابت الرائسية .نظرا لوفاة الرئيس املفاجئة ،اضطر جملس نواب الشعب إىل اختصار اآلجال القانونية لتقدمي الطعون من أجل
انتخاب رئيس يف غضون التسعني يوما احملددة دستوراي .لكن مل تنظر خمتلف االطراف املعنية بعني الرضى إىل اآلجال املختصرة جراء
خشيتها من عجز املرشحني وممثليهم القانونيني عن مجع األدلة الالزمة اليت تثبت وقوع خمالفات حمتملة من شأهنا التأثري بصفة جوهرية
يف نتائج االنتخاابت ،وفقا ملقتضيات القانون .وقد بدا أن خماوف تلك األطراف كانت يف حملها ،ذلك أن اآلجال املختصرة سامهت
يف ارتفاع عدد الطعون املرفوضة ألسباب إجرائية ،رغم أن القانون ينص على وجوب توكيل حمام لدى حمكمة التعقيب (أي له خربة تفوق
 10سنوات) .وقد رفضت الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية واجللسة العامة القضائية للمحكمة اإلدارية معظم الدعاوى املرفوعة
لوجود إخالالت إجرائية ،ذلك أهنا مل تسمح بتصحيح الواثئق وطبقت القواعد اإلجرائية بصرامة.
وبعد اإلعالن عن النتائج األولية للدورة األوىل من االنتخاابت الرائسية ،تلقت الدوائر االستئنافية ابحملكمة اإلدارية ستة طعون .وقد
استند أغلبها على فشل هيئة االنتخاابت يف معاقبة املرشحني الذين ارتكبوا خمالفات خالل احلملة .5رفضت الدوائر االستئنافية القضااي
الست ،لكن تقدم مخسة من املدعني مبطلب استئناف لدى اجللسة العامة للمحكمة اإلدارية اليت رفضت بدورها الطعون املقدمة .ورغم
أن جلسات االستماع لدى احملكمة متت يف كنف النظام وأن األطراف ُمنِحت فرصة رفع دعاويها ،فإن اجلدول الزمين مل يُتح للمحامني
الوقت الكايف إلعداد ملفات القضااي ،األمر الذي أثّر يف قدرة األطراف على تقدمي تعليل قانوين ذو مصداقية وحجج جدية على صحة
ادعاءاهتم .وابلنسبة إىل الدور الثاين من االنتخاابت الرائسية فإنه مل يتم تسجيل أي طعن.
االنتخاابت التشريعية .أعلنت هيئة االنتخاابت عن النتائج األولية لالنتخاابت التشريعية يوم  9أكتوبر .تلقت احملكمة اإلدارية 102
طعنا يف النتائج األولية .ورغم أن عدد الطعون مل يكن مرتفعا مقارنة ابلعدد اجلملي للقائمات املرتشحة ( ،)1506فإن ذلك قد سلّط
ضغطا كبريا على احملكمة اإلدارية .ومن أجل احرتام اآلجال القصرية املتاحة للبت يف الطعون ،اضطرت احملكمة إىل االستماع إىل حوايل
6
 75طعنا يف يوم واحد ( 17اكتوبر) ،األمر الذي أاثر قلقا بشأن أصول احملاكمة العادلة.
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 5مبوجب الفصل  143من القانون االنتخايب ،ميكن لـ هيئة االنتخاابت إلغاء النتائج كلياً أو جزئياً قبل اإلعالن عن النتائج األولية إذا تبني أن املخالفات
املرتكبة أثناء احلملة قد أثرت على النتائج "بصفة جوهرية وحامسة".
 6حتتوي احملكمة اإلدارية مبونبليزير ،حيث عُقدت اجللسات ،على قاعة جلسات واحدة فقط .ابلنظر إىل احلجم الكبري للقضااي ،تناوبت الدوائر القضائية
صباحا إىل الساعة  8:30مساءً.
املختلفة على عقد اجللسات اليت استمرت من الساعة ً 8:30

وقد أعرب احملامون يف جلسات احملكمة عن عدم ارتياحهم بشكل عام إزاء اإلجراءات املعتمدة يف سري املرافعات .فلقد ُمنِحت القضااي
املنظور فيها أوال امتياز الرتافع الشفوي ملدة معقولة ،ولكن ابنقضاء الوقت تقلص الوقت املمنوح للقضااي الالحقة كثريا .وجد احملامون
أنفسهم ُمضطرين اىل اختزال مرافعاهتم فارتكز االهتمام تبعا لذلك على مناقشة مدى التقيد ابملقتضيات اإلجرائية بدل الرتكيز على جوهر
الطعون .كما أسفر العدد الضخم للقضااي أتخر احملكمة يف إعالم بعض الطاعنني بقراراهتا.
ورغم أن جملس نواب الشعب قد اختصر اآلجال تقيّدا أبجل التسعني يوما الذي ينص عليه الدستور النتخاب رئيس جديد ،فقد ح ّدت
اآلجال والتطبيق الصارم لإلجراءات من حق املرشحني لالنتخاابت الرائسية والتشريعية يف االنتصاف العادل.
اإلعالن عن النتائج والتطورات الالحقة
قبل إعالن النتائج األولية ،اجتمع جملس اهليئة إثر كل استحقاق انتخايب للنظر فيما إذا أثرت املخالفات االنتخابية املبلّغ عنها أثناء
ُ
سجلة يف  33هيئة فرعية لالنتخاابت .نشرت هيئة االنتخاابت قرابة  1500عوان للحملة االنتخابية
احلملة أتثريا جوهراي يف النتائج املُ ّ
يف  33دائرة انتخابية لتقييم املخالفات والتبليغ عنها 7.وقد أعلنت هيئة االنتخاابت عن النتائج النهائية للدور الثاين من االنتخاابت
الرائسية يوم  17أكتوبر دون إدخال أي تغيري على النتائج األولية استنادا إىل املخالفات املبلَّغ عنها .فاز قيس سعيد يف االنتخاابت
ُ
الرائسية ابألغلبية املطلقة املقدرة ب  % 72.71من أصوات الناخبني (م 777.931.صوات) ،بينما حاز نبيل القروي على املرتبة الثانية
بنسبة  %27.29من أصوات الناخبني ( 1.042.894صوات) 8.وقد قبل القروي الحقا ابلنتائج وهنّأ الرئيس اجلديد.
ابلنسبة إىل االنتخاابت التشريعية ،ذكرت هيئة االنتخاابت أن الكثري من املخالفات املبلّغ عنها أثناء احلملة أثرت يف نتائج الدوائر اليت
ُ
كان فيها الفارق بني الفائزين وبقية املرشحني ضئيال .وقد مارست اهليئة صالحيتها مبقتضى الفصل  143من القانون االنتخايب لتغيري
النتائج يف دائريت فرنسا  2وبن عروس.9
يف دائرة فرنسا  ،2ألغت اهليئة مقعد ائتالف 'عيش تونسي' ومنحته للتيار الدميقراطي ألهنا ارأتت أن 'عيش تونسي' قام ابإلشهار
لقائمته على صفحته الرمسية مبوقع التواصل االجتماعي فايسبوك خمالفا بذلك أحكام الفصل  57من القانون االنتخايب الذي ُيجر
احلزب إىل أن ذلك اإلشهار يشكل خرقا للقانون لكنه امتنع عن حذفه.
اإلشهار السياسي .وقد نبّهت هيئةُ االنتخاابت خالل احلملة َ
 7مبوجب الفصل  143من قانون االنتخاابت ،تتثبت هيئة االنتخاابت من احرتام الفائزين ألحكام الفرتة االنتخابية ومتويلها .جيب أن تقرر اإللغاء اجلزئي
أو الكلي للنتائج إذا ثبت أن خمالفة هذه األحكام قد أثرت على نتائج االنتخاابت بصفة جوهرية وحامسة .وجيب ان تكون قراراهتا معلَّلة .يف هذه احلالة ،يتم

إعادة احتساب نتائج االنتخاابت التشريعية أو البلدية أو اجلهوية ،بغض النظر عن األصوات املدىل هبا .ابلنسبة لالنتخاابت الرائسية ،يتم إعادة ترتيب
املرشحني فقط دون إعادة احتساب النتائج.
 8قرار هيئة االنتخاابت عدد  29املؤرخ يف  17أكتوبر  2019املتعلق ابإلعالن عن النتائج النهائية للدور الثاين.
9
صوات .ألغت اهليئة 207
صوات ،أي بفارق ً 120
صوات وقائمة التيار الدميقراطي على ً 772
يف فرنسا  ،2حتصلت قائمة "عيش تونسي" على ً 892
صوات من األصوات اليت حتصلت عليها قائمة "عيش تونسي" دون تقدمي أي تفسري للكيفية اليت توصلت هبا إىل هذا الرقم .ابلنسبة لنب عروس :حصل حزب
صوات .ألغت اهليئة مجيع األصوات اليت حتصلت عليها قائمة حلزب الرمحة يف النتائج األولية.
صوات وحركة الشعب على ً 4،576
الرمحة على ً 12482

ورغم توجيه تنبيهات مماثلة ملرشحني آخرين خالل احلملة ،فإن اهليئة ذكرت أهنا عاقبت 'عيش تونسي' فحسب ألن الفارق بني القائمتني
املتنافستني كان ضئيال وأتثر ابملخالفة املذكورة.
ويف بن عروس ،وحسب تقرير اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري (اهلايكا) ،فإن رئيس قائمة حزب الرمحة ّأمن  67ساعة
و 19دقيقة من البث اإلذاعي يف حمطة القرآن الكرمي إلشهار قائمته ،متجاوزا بذلك احلد املسموح قانوان .وقد ألغت هيئة االنتخاابت
10
مقعد احلزب وأسندته إىل قائمة حركة الشعب اليت كان ترتيبها الثاين.
لكن احملكمة اإلدارية نقضت قرار هيئة االنتخاابت القاضي إبلغاء مقعد حزب الرمحة يف بن عروس وأيّدت قرارها يف دائرة فرنسا .2
وألن اجللسة العامة للمحكمة اإلدارية مل تُصدر قرارها الكتايب علنا وقت صياغة هذا البيان ،فإن أسبابه تظل جمهولة لنا .وال ينص القانون
االنتخ ايب ،الذي يعطي هليئة االنتخاابت سلطة إلغاء النتائج قبل اإلعالن عن النتائج األولية وقبل تلقي القضاء اإلداري للطعون ،على
معايري واضحة ميكن أن تستند إليها هيئة االنتخاابت لتحديد ما إذا كان خرقا ما قد أثّر على نتيجة االنتخاابت .مثّ إن هيئة االنتخاابت
ذاهتا مل تفصح عن طبيعة املعلومات املتعلقة ابملخالفات اليت تفطن إليها مراقبوها خالل احلملة ،وال عن طريقة تقييمها لتأثري تلك
املخالفات يف النتائج.
إن افتقار هيئة االنتخاابت إىل الشفافية الالزمة وإخفاقها يف نشر تقارير املخالفات االنتخابية للحملة الواردة من مراقبيها يف اهليئات
الفرعية ويف مواقع التواصل االجتماعي قد أحلق ضررا بعملية اختاذ القرارات ،وجحدت املواطنني ومالحظي االنتخاابت ح ّقهم يف االطالع
على املعلومات الضرورية لتحليل قرارهتا.
التحدايت اليت تواجهها هيئة االنتخاابت
وجه عضوان من جملس اهليئة ،ومها عادل الربينصي ونبيل العزيزي ،اهتامات علنية بدون بينة إلدارة اهليئة بسوء
يوم  1نوفمرب ّ ،2019
التصرف املايل واإلداري وابلفساد والسماح ابلتدخل األجنيب 11.وردا على تصرُياهتما اإلعالمية ،أعلن رئيس اهليئة يوم  6نوفمرب أنه
ّ
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أصدرت اهليئة هذا القرار إبلغاء املقعد يوم  9أكتوبر .2019

 11يف تصريح لوسائل اإلعالم ،عرب اثنان من أعضاء اهليئة عن قلقهما بشأن الدور الذي اضطلعت به ما وصفاه مبؤسسة ضغط أمريكية تُدعى املؤسسة الدولية
للنظم االنتخابية  .IFESزعموا أن مؤسسة  IFESقد جنحت يف اخرتاق اهليئة على مستوايت خمتلفة من خالل تقدمي املساعدة التقنية هلا ،مثل متويل
تكوين أعوان اهليئة وتيسري تسجيل الناخبني ،األمر الذي مسح ملؤسسة  IFESحبيازة قاعدة بياانت مجيع الناخبني التونسيني املسجلني .وف ًقا للتقارير اإلخبارية،
أيضا أن مؤسسة  IFESتتدخل يف انتخاابت بعض الدول ،وذكرا االنتخاابت الرائسية يف كينيا كمثال .وحبسب ما ورد،
زعم كل من الربينصي والعزيزي ً
استعدادا لتدخل واسع النطاق يف اجلزائر.
أضاف الربينصي والعزيزي أن مؤسسة  IFESقد تالعبت ابالنتخاابت التونسية
ً
https://www.tunisienumerique.com/lisie-a-ete-infiltree-par-une-societe-de-lobbying-americaine./ qui-a-manipule-les-elections .
اتريخ االطالع 17 :ديسمرب .2019

رفع دعوى قضائية لدى احملكمة االبتدائية بتونس متهما العضوين املذكورين ابإلدالء بتصرُيات "ال مسؤولة" 12.وخالل اجتماع جمللس
اهليئة انعقد يوم  8نوفمرب ،انقش أعضاء اهليئة إمكانية إعفاء العضوين املذكورين من مهامهما ،لكن املقرتح إبحالة املسألة إىل الربملان
للتداول بشأهنا قوبل ابلرفض عندما صوت  5أعضاء ضده و 4لفائدته.
وقد كشفت هذه الواقعة حجم االنقسامات الداخلية اخلطرية داخل جملس اهليئة ،وهو أمر قد يلحق ضررا ابلغا برصيد اخلربة الذي
اكتسبته ،ويهدد بتقويض االنطباع الذي ُيمله املواطنون عن اهليئة ،مبا يف ذلك ثقتهم يف قدرهتا على تنظيم انتخاابت متتثل للمعايري
الدولية مستقبال .وسيكون عصيّا على اهليئة أن ُتري إصالحات انتخابية على أساس الدروس املستفادة من االنتخاابت السابقة دون
موحد يف مواقفه ورؤاه.
وجود جملس هيئة َّ
وتستعد هيئة االنتخاابت كذلك لتنظيم العديد من االنتخاابت البلدية اجلزئية اليت تتطلب ممارسة جملس اهليئة سلطته الختاذ القرارات.
جراء انتهاء والية ثالثة من أعضاء جملس اهليئة مبن فيهم الرئيس احلايل يف جانفي  .2020وينص القانون على
وسيزداد الوضع أتزما ّ
لعل تركيبة جملس نواب
ضرورة انتخاب جملس نواب الشعب املنتخب حديثا لثالثة أعضاء جدد لتعويض األعضاء املنتهية مهامهم .و ّ
الشعب اجلديد ال تسمح ببلوغ أغلبية الثلثني الالزمة النتخاب هؤالء .وإن هذه العوامل جمتمعة تنبئ مبواجهة هيئة االنتخاابت لصعوابت
مجّة الستكمال عهدهتا وللذود عن مسعتها هيئةً حمايدةً مستقلةً مكلَّفةً دستوراي.
السياق العام :مركز كارتر بتونس .أنشأ مركز كارتر مكتبا يف تونس منذ  ،2011وقام مبالحظة انتخاابت اجمللس الوطين التأسيسي
ومسار صياغة الدستور من  2012إىل  ،2014إضافة إىل االنتخاابت التشريعية والرائسية لسنة .2014
وابلنسبة إىل انتخاابت سنة  ،2019أوفد مركز كارتر فريقا أساسيا يف ماي  2019إلطالق مشروع بعثة مالحظة املسار االنتخايب.
ويف منتصف شهر جويلية ،نشر املركز  16مالحظا على املدى الطويل يف خمتلف املناطق التونسية .انتمى أعضاء الفريق األساسي
واملالحظون على املدى الطويل إىل  18بلدا .ونشر املركز كذلك بعثة على املدى القصري ملالحظة كافة انتخاابت سنة  2019وأصدر
بياان متهيداي بعد كل انتخاابت .وسينشر املركز يف مطلع سنة  2020تقريرا هنائيا شامال يتضمن توصيات ترمي إىل حتسني االنتخاابت
املستقبلية.
يود املركز أن يشكر احلكومة التونسية وأعضاء األحزاب السياسية وأعضاء اجملتمع املدين واألفراد وممثلي اجملتمع الدويل الذين وفروا وقتهم
وطاقتهم بسخاء لتيسري جهود املركز ملالحظة مسار االنتخاابت التشريعية والرائسية .يقيّم مركز كارتر العملية االنتخابية يف تونس ابلنظر
إىل أحكام الدستور التونسي واإلطار القانوين االنتخايب احمللي وااللتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية ومعايري االنتخاابت الدولية.
تتم مهام املالحظة اليت يشرف عليها املركز وف ًقا إلعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخاابت.
12
صرحا بوجود شبهة فساد
صرح رئيس اهليئة نبيل بفون لوكالة تونس إفريقيا لألنباء أن الشكوى رفعتها اهليئة ضد عادل الربينصي ونبيل العزيزي اللذين ّ
ّ
مايل وإداري وتدخل أجنيب.

